
Zarządzenie Nr 560/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 23 listopada 2015 r.

w  sprawie  ustalenia  treści  ogłoszenia  dotyczącego  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację
w 2016 roku zadań publicznych.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z  2015  r.  poz.  1515),  art.  13  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  1118  z  późn.  zm.)  oraz   uchwały
Nr  XVI/187/2015  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  20  listopada  2015  r.  w  sprawie  uchwalenia
„Programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”  zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się treść ogłoszenia Prezydenta Miasta Kalisza, dotyczącego otwartego konkursu ofert
na  realizację  w  2016  roku  zadań  publicznych,  stanowiącego  załącznik  do  niniejszego
zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji  Urzędu Miejskiego
w Kaliszu.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński



Załącznik 
do Zarządzenia Nr 560/2015
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 23 listopada 2015 r.

Na  podstawie  art.  13  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z pózn. zm.), uchwały Nr XVI/187/2015 Rady Miejskiej
Kalisza z  dnia 20 listopada 2015 r.  w sprawie uchwalenia  „Programu współpracy Miasta  Kalisza
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
publicznego na rok 2016” oraz uchwały Nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada
2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016
– 2020.”

Prezydent Miasta Kalisza
ogłasza

otwarty konkurs ofert

na  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie  działalności  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży,  w  tym
wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  oraz  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  wraz
z udzieleniem dotacji na ich realizację w 2016 roku.

Adresat konkursu:

Konkurs  skierowany  jest  do  organizacji  pozarządowych  oraz  innych  podmiotów  prowadzących
działalność  pożytku  publicznego  zgodnie  z  art.  3  ust.  2  i  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r.  poz. 1118 z pózn. zm.).

Tytuły zadań:

I. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Forma realizacji zadania: wsparcie

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 25.000 zł.
 2. Termin realizacji zadania: od 15 do 31 stycznia 2016 r.
 3. Warunki realizacji zadania:

 a realizacja zadania powinna  przebiegać w formie minimum 7 – dniowego wypoczynku
wyjazdowego  lub  minimum  6  –  dniowego  wypoczynku  w  miejscu  zamieszkania
trwającego nie mniej niż 6 godzin dziennie,

 b wypoczynkiem objęte będą dzieci i młodzież z terenu miasta Kalisza,
 c warunkiem realizacji  zadania  jest  spełnienie  wymogów określonych  Rozporządzeniem

Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  stycznia  1997 r.  w sprawie  warunków,  jakie
muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad
organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12 poz.67 z pózn. zm.),

 d wyklucza  się  rozpatrywanie  ofert  dotyczących  realizacji  wypoczynku  poza  granicami
kraju.

 4. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2014 i 2015 roku wraz z kosztami
ich realizacji (wysokość przyznanych dotacji):
 a 2014 rok: dotacja 23.991,60 zł,
 b 2015 rok: dotacja 23.195 zł.

 5. Koszty kwalifikowane, które mogą być poniesione z dotacji: 
Koszty  transportu,  wyżywienia  i  noclegów  uczestników  zadania,  zakup  materiałów  i  usług
zapewniających realizację programu oraz ubezpieczenie uczestników.



II. Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół.

Forma realizacji zadania: powierzenie

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 120.000 zł.
 2. Termin realizacji zadania: od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
 3. Warunki realizacji zadania:

 a opracowanie kalendarza imprez sportowych dla wszystkich typów kaliskich szkół,
 b organizacja  systemu  współzawodnictwa  sportowego  dla  uczniów  kaliskich  szkół

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 c przeprowadzenie zawodów, eliminacji sportowych dla uczniów na wszystkich poziomach

edukacyjnych,
 d szkolenie  młodzieżowych  organizatorów  sportu,  sędziów  sportowych  i  wolontariuszy

oraz animatorów sportu,
 e dopuszcza  się  organizowanie  niektórych  imprez  poza  granicami  administracyjnymi

Kalisza.
 4. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2014 i 2015 roku wraz z kosztami

ich realizacji (wysokość przyznanych dotacji):
 a 2014 rok: dotacja 120.000 zł,
 b 2015 rok: dotacja 120.000 zł.

 5. Koszty kwalifikowane, które mogą być poniesione z dotacji:
 a koszty osobowe i pozostałe związane z realizacją zadania,
 b koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne: maksymalnie do 15 % otrzymanej

dotacji.

III. Prowadzenie  stanicy  harcerskiej  w  Szałe  wraz  z  pokrywaniem  bieżących  kosztów
utrzymania

Forma realizacji zadania: powierzenie

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:  50.000 zł.
 2. Termin realizacji zadania: od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
 3. Warunki realizacji zadania:

 a utrzymywanie ładu i porządku na terenie stanicy,
 b bieżąca konserwacja sprzętu,
 c zawarcie  stosownych  umów  oraz  pokrywanie  bieżących  kosztów  utrzymania,

a w szczególności: opłat za wodę, wywóz śmieci, wywóz nieczystości płynnych, energię
elektryczną itp.,

 d nieodpłatne udostępnianie stanicy na potrzeby kaliskich szkół i placówek oświatowych.
 4. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2014 i 2015 roku wraz z kosztami

ich realizacji (wysokość przyznanych dotacji):
 a 2014 rok: dotacja 50.000 zł,
 b 2015 rok: dotacja 50.000 zł.

 5. Koszty kwalifikowane, które mogą być poniesione z dotacji: 
 a materiały do konserwacji sprzętu, opłaty za bieżące koszty utrzymania,  wynagrodzenia

bezosobowe osób prowadzących stanicę,
 b koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne: maksymalnie do 15 % otrzymanej

dotacji.



Warunki składania ofert:

 1. Oferty  na  realizację  zadań  będących  przedmiotem  otwartego  konkursu  ofert  należy  składać
w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Otwarty konkurs ofert –
zadanie nr ___ - ___________________ (podać numer i nazwę zadania)” w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 15 grudnia 2015 r. do godziny 15.00 w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego
w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój nr 109. 

 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.  W przypadku nadesłania oferty
pocztą,  o  dotrzymaniu  terminu  decyduje  data  wpływu  oferty  do  Wydziału  Edukacji.  Oferty
przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 3. Oferty należy składać według wzoru oferty zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej  z  dnia  15  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wzoru  oferty  i  ramowego  wzoru  umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),

 4. Do oferty należy dołączyć:
 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (wyciąg z ewidencji  uczniowskich

klubów sportowych, zaświadczenie od wojewody o posiadaniu przez podmiot  osobowości
prawnej) oraz w miarę potrzeby inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta
i umocowanie osób go reprezentujących,

 obowiązujący statut organizacji,
 umowy partnerskie lub oświadczenia partnerów w przypadku wskazania partnerów

w realizacji zadania.
Kopie  wymaganych  załączników  winny  być  potwierdzone  przez  oferenta  za  zgodność
z oryginałem (data i podpis).
W przypadku  składania  kilku  ofert  przez  tego  samego  oferenta  niezbędne  załączniki  należy
załączyć  tylko  do  jednej  oferty,  a  na  pozostałych  dokonać  adnotacji  informującej  o  ich
załączeniu.

 5. Nie będą rozpatrywane oferty na zadania, na które oferent będzie się ubiegał o dotację w innym
konkursie ogłaszanym przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Tryb wyboru ofert:

Decyzję  o wyborze ofert podejmie Prezydent  Miasta Kalisza, po zapoznaniu się z opinią Komisji
Konkursowej dotyczącą złożonych ofert, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.
Komisja Konkursowa dokona oceny złożonych ofert wraz z załącznikami zgodnie z Regulaminem
dotyczącym  oceny  formalnej  i  merytorycznej  ofert  realizacji  zadań  publicznych  złożonych
w następstwie ogłoszenia otwartych konkursów ofert (Zarządzenie Nr 585/2014 Prezydenta Miasta
Kalisza z dni  24 listopada 2014 r.  z  pózn.  zm.).  Oferty będą podlegały ocenie formalnej  zgodnie
z załącznikiem  Nr 1 do Regulaminu oraz merytorycznej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Regulaminu.

Postanowienia końcowe:

 1. Dotacje na realizację zadania zostaną przyznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z pózn.
zm.), uchwały Nr XVI/187/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie
uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego na  rok  2016”  oraz  uchwały Nr
XVI/186/2015  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  20  listopada  2015  r.  w  sprawie  uchwalenia
„Wieloletniego  programu  współpracy  Miasta  Kalisza  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020.”.

 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 3. Wyniki  konkursu  zostaną  podane  do  publicznej  wiadomości  w  formie  komunikatu

umieszczonego  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej  www.kalisz.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (Główny Rynek 20).

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński
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